
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   15/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ه الوالية فانستوك ستايت  ز ي متنز
ز
الحاكم كومو يعلن عن افتتاح عالمات بداية مسار غابة بج ودز ومسارات األبالش ف

  بارك

 
ز ومساحات انتظار للسيارات لزيادة سعة    ي بداية مسار جديدتي 

اكة مع معهد المساحات المفتوحة تضيف عالمت  الشر
ي المناطق الغربية

ز
هات ف ز   الوصول إىل المتنز

ع خاص ودعم 5 ز دوالر تنر   ماليي 
  

ه فانستوك ستيت  ز ي متنز
أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن افتتاح موقف جديد لركن السيارات والوصول إىل المسارات فز

اكة مع معهد المساحات المفتوحة ) ي مقاطعة بوتنام بالشر
  (. Open Space Institute, OSIومسار األبالش فز

  
ا وسهولة،  "ستجعل هذه التحسينات وصول الناس إ  قال الحاكم كومو: 

ً
ه فانستوك أكنر أمان ز ىل المناطق الغربية من متنز

هذا مثال   المزدحم.  301بتقليل الممارسات غنر اآلمنة الحالية للزوار الذين يركنون عىل الحارة البطيئة عىل طريق الوالية 
ىل المزيد من الخيارات آخر عىل كيفية إعادة البناء بشكل أفضل بعد الجائحة، وسيساعد المزيد من الناس عىل الحصول ع

ه الرائع".  ز   الستكشاف هذا المتنز

  
وع الذي تبلغ تكلفته  ز دوالر عىل دعم معهد المساحات المفتوحة غنر الربحي من خالل مساهمة   5حصل المشر ماليير

ي وادي هدسون، آن  
ية فز ي مجال الحفاظ عىل البيئة واألعمال الخنر

سخية من مؤسسة توبفيلد بدعم من الناشطة البارزة فز
ز كابوت.  كنز   بنر

  
وع، تم اآلن فتح ممر جديد وموقف سيارات يتسع لـ  ي إطار المشر

ة كانوب،   301سيارة قبالة طريق الوالية   25فز غرب بحنر
ي لمسافات طويلة عىل طول الطريق الشيــــع المزدحم. 

يشتمل   مما سيقلل وقوف السيارات الحاىلي لممارسي رياضة المشر
ا عىل مسار ثاٍن جديد وموقف سيارات يتسع لـ  

ً
وع أيض افة  لممر األبالش القريب، باإلض  301سيارة قبالة الطريق   15المشر

ي طريق الواليات المتحدة 
ه فانستوك ستيت بارك فز ز وطريق تاكونك ستيت باركواي الذي يمثل قرب   9إىل الفتات بوابة متنز

ه.  ز   الوصول إىل المنن 

  
هات الوالية، إريك كوليسايد:  ز اكة مع معهد المساحات المفتوحة  قال مفوض متنز هات الوالية ممتنة لهذه الشر ز "متنز

ي من آن
ز عنها لسنوات   والدعم السحز ز عىل هضبة هدسون والمدافعير ي كانت عائلتها مثل هؤالء القائمير

ز كابوت، الت  كنز بنر
وعات المزيد من األشخاص عىل الوصول بأمان إىل مسارات فانستوك ومسار األبالش لعيش   عديدة.  ستساعد تلك المشر

  جمال هذه المنطقة". 

  
ي المنطقة لعقود، و

ز كابوت فز كنز ي عام عاشت عائلة بنر
فدان إىل معهد المساحات المفتوحة   1700، نقلت أكنر من 1991فز

ه فانستوك ستيت بارك.  ز ي النهاية جزًءا من متنز
ي أصبحت فز

ه باليساديس   الت  ز ز للجنة متنز كابوت أحد أفراد األرسة المؤسسير
ي Palisades Interstate Park Commissionالعابر للواليات )

ا عضو مجلس إدارة فز
ً
هيئة الحفاظ عىل ( وهو أيض

هات باليسادس ) ز   (. Palisades Parks Conservancyتنز

  
ه فانستوك ستيت بارك، الذي ينتشر عىل مساحة تزيد عن  ز ز شخص منن   من ثالثة ماليير

، زار أكنر ي
ي العقد الماضز

  14,000فز



 

 

ي بوتنام ودوتشس. 
ي مقاطعت 

ي  38زادت الزيارات السنوية للحديقة بأكنر من  فدان فز
ة.  بالمائة فز   هذه الفن 

ه فانستوك ستيت بارك أكنر من  ز ي لمسافات طويلة، باإلضافة إىل  62يضم متنز
 من مسارات المشر

ً
أميال من مسار  10ميال

.  2200األبالش، الذي يمتد عىل بعد حواىلي  ز   ميل من والية جورجيا إىل والية مير

  
"إنشاء معهد المساحات المفتوحة لطريق بج  مان: قال الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المساحات المفتوحة، كيم إلي

ودز درايف والممر الداخىلي يساعد الزائرين عىل االستمتاع الكامل بهذه المناظر الطبيعية الخالبة من خالل إنشاء طريق  
ي حماها معهد المساحات المفتوحة عىل مدار العقود الماضية وتحويل الط

ي فانستوك الت 
ريق  وصول داخىلي جديد إىل أراضز

ز سالمة الزائرين والتنقل   إىل طريق بارك درايف بحق.  301 وع عىل تحسير بفضل سخاء آن كابوت، سيعمل هذا المشر
ه ويساعد األشخاص من جميع القدرات عىل حب وتقدير هذا المنظر الطبيعي الذي ال مثيل له".  ز   والوصول إىل المنن 

  
، وتبعه ابنه، وا قالت آن كابوت ز كنز ألهمهم هذا الحب حماية األرض وبناء   لدي، أحبا وادي هدسون. :"جدي، جورج بنر

اكات من شأنها أن توسع إىل األبد تمتع الجمهور بهذه المنطقة.  ومع نمو وتطور استخدام الجمهور وتقديرهم لألرض عىل   رسر
هات والية نيوي ز ز متنز اكة بير ئ بشر وع الذي نحتفل به اليوم، والذي أنشر ، أحبوا هذا المشر ز ورك ومعهد المساحات  مر السنير

ي كانت عائلتنا  
اف والوصول العام إىل المناظر الطبيعية الت  المفتوحة ومؤسسة توبفيلد، وستواصل رؤيتهم للحفظ واإلرسر

ز بها ألجيال".    تعن 

  
ينو:  اء بشكل لم يسبق له مثيل، نحن ممتنون لمعهد   قالت السيناتور سو سن  "مع توجه سكان نيويورك إىل مساحاتنا الخضز

ا ال يحىص من السكان والزوار عىل حد سواء  
ً
ز كابوت عىل هذا االستثمار الذي سيمكن عدد كنز المساحات المفتوحة وآلن بنر

ه فانستوك ستيت بارك الرائع بأمان.  ز وأماكن وقوف السيارات المخصصة إضافات   تعد هذه المسارات من استكشاف متنز
ي جميع أنحاء وادي  

اكات األخرى فز وعات بمثابة نماذج إللهام الشر ة للمنطقة المحلية، ونأمل أن تكون هذه المشر مثنر
   هدسون حيث توجد تحديات مماثلة". 

  
ي مدى أهمية الوصول إىل وقالت عضو الجمعية ساندي جاليف: 

ي   "لقد أظهر لنا العام الماضز
المساحات المفتوحة فز

ا بالخروج هذا الصيف.  الطبيعة من أجل الرفاهية العقلية والبدنية. 
ً
شكًرا   وسيكون المتحمسون للهواء الطلق أكنر شغف

وع".  امه إحياء هذا المشر ز   لعائلة كابوت عىل حماية المناظر الطبيعية لوادي هدسون ورؤية معهد المساحات المفتوحة والن 
  

ي العالية بالواليات فانستوك أند هدسون هايالندز ستيت  قال هانك أوزب
هات األراضز ز ورن، رئيس جمعية أصدقاء متنز

هات فانستوك وهدسون هايالندز الحكومية أن هذه الخطة قد أتت ثمارها. باركس ز ي   ، "يسعد أصدقاء متنز
بصفتنا أعضاء فز

ي 
ي مجلس اإلدارة تماًما المخاوف المهمة الت 

يلها هذه التحسينات. المجتمع، يدرك كل عضو فز ز  رقم واحد هو السالمة.   سن 

ز سالمة جميع   ا مع تحسير
ً
هم من مستخدمي الممرات تجربة أكنر أمان ز وغنر هير ز

ستتيح تحسينات مواقف السيارات للمتنز
ي ممر الطريق 

ا، سيستمتع الزو  عنر فانستوك.  301أولئك الذين يسافرون فز
ً
ار  إىل جانب تجربة وقوف السيارات األكنر أمان

ه." ز ا بالوصول المحسن إىل المزيد من مناطق المتنز
ً
   أيض

  
ي مقاطعة بوتنام،

ز
ز أوديل، المديرة التنفيذية ف ا عظيًما لسكان  قالت ماري إلي 

ً
"لطالما كانت حديقة والية فانستوك مورد

ي وقت الجائحة هذا، أصبحت وسيلة إنقاذ حقيقية حيث يتوافد الناس عىل األماكن الرائعة 
مقاطعة بوتنام وزوارها، ولكن فز

ي الهواء الطلق من أجل متعة آمنة وصحية. 
حيب  فز بالمزيد من الزوار ومنح  إنه ألمر رائع أن تكون الحديقة اآلن قادرة عىل الن 

ز عىل حد سواء إمكانية وصول أكنر إىل الجمال الطبيعي لفانستوك.  ز النهاريير هير ز
ي   السكان والمتنز

ألولئك الذين يحبون المشر
  ،  الرمىلي

ي الشاطئ
خاء فز ي عىل الثلج أو مجرد االسن 

لج الريفز ز ه أو ركوب القوارب أو صيد األسماك أو الن  ز لمسافات طويلة أو التنز
ء، وهذه الهدية السخية ستجعله أكنر سهولة". فمت ي

ه فانستوك يقدم كل سر ز   نز
  

يف مقاطعة بوتنام، ، شر ا   قال روبرت النجلي
ً
"تركيب واستكمال هذه المناطق المخصصة لوقوف السيارات سيوفر موقف

ا عن الطريق المزدحم ألولئك الذين يأتون لالستمتاع بالمسارات ذات المناظر الخال 
ً
ا بعيد

ً
ي مقاطعة بوتنام. آمن

أنا   بة هنا فز
ز عىل حٍد سواء".  هير ز

ي السيارات والمتنز
وع. وبالتاىلي خلق األمان لسائف 

ي تحقيق هذا المشر
ز فز ي جميع المشاركير   أحتر

  



 

 

ي مقاطعة بوتنام،
ز
عة ف ز السيدة كابوت، ومعهد المساحات  وقالت نانسي مونتجمري، المشر ي سلس بير

"هذا جهد تعاونز
ائب. المفتوحة، والدولة،  إنه بالضبط نوع التطوير الذي نحتاجه لحل مشكلة محلية، من خالل الحفاظ عىل  ودافعي الضز

من الواضح أن أصحاب المصلحة   سالمة طرقنا، وحماية بريتنا، وتوفنر الوصول للجميع إىل جوهرة مرتفعات هدسون هذه. 
ي طليعة ا

ي فيلبستاون فز
وع يدركون أن الحكومة المحلية فز ي هذا المشر

اف عىل المساحات المفتوحة". فز اف بقيمة اإلرسر   العن 
 

ف مكتب والية نيويورك للحدائق واالستجمام والحفاظ عىل التاريــــخ عىل أكنر من  ي ومسارات   250يشر
حديقة وموقع تاريحز

ي زارها 
ي عام   78ترفيهية ورحالت القوارب، الت 

هات  . 2020مليون شخص فز ز وجدت دراسة جامعية حديثة أن إنفاق متنز
ي اإلنتاج والمبيعات، و  5الوالية وزوارها يدعم 

ي القطاع الخاص وأكنر من  54000مليارات دوالر فز
مليار دوالر  2.8وظيفة فز

ي الناتج المحىلي اإلجماىلي للوالية. 
  فز

يل ،parks.ny.gov لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ز ي أو   NY State Parks Explorerتطبيق المحمول  وتنز
المجانز

ا عىل . 518.474.0456اتصل عىل الرقم 
ً
    . توين  و إنستجرامو  فيسبوك تواصل معنا أيض

  
###  
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